
Zolang de acceptgiro’s er nog zijn, 

maken wij hier graag gebruik van. 

Zodoende worden in januari 2022 

de nieuwe acceptgiro’s weer aan u 

verstuurd door ons hoofdkantoor in 

Nieuwegein. 

Het bestuur heeft besloten om dit 

keer de contributie niet te verhogen, 

zodat de bedragen gelijk blijven aan 

die van 2021. Als u in het bezit bent 

van een geldige Ooievaarspas, mag 

u 50% van het bedrag aftrekken. 

Mocht de penningmeester uw 

pasnummer nog niet hebben, dan 

graag dit nummer aan haar door 

geven. Bij voorbaat dank voor uw 

medewerking en voor een spoedige 

betaling.  

         Joke Janse 

                                    

vergeet de 
mantelzorger niet 
 

Seniorenorganisatie KBO-

PCOB is blij dat het 

demissionaire kabinet het 

advies van de Gezondheidsraad 

overneemt en het boostervaccin tegen 

corona voor 60-plussers beschikbaar 

stelt. Gusta Willems van KBO-PCOB: 

“Voor veel senioren, thuis maar met 

name in verpleeghuizen, zal dit een 

pak van hun hart zijn. We moeten 

koste wat kost voorkomen dat er weer 

afdelingen gesloten worden.              

Het is nu van belang dat in de 

uitnodigingen die worden gestuurd 

Het is nu van belang dat in de 

uitnodigingen die worden gestuurd 

duidelijk staat wie er opgeroepen 

worden en waar je moet zijn. Maar ook 

met goede uitleg over wat zo’n 

boostervaccin nou precies inhoudt.” 

Ook is het goed dat zorgpersoneel 

versneld het boostervaccin kan 

krijgen. Toch mist er nog een groep, 

namelijk de mantelzorgers. Willems: 

“Het zou een goed gebaar van dit 

demissionaire kabinet zijn aan de 

mensen die al zo lang met kwetsbare 

senioren werken, met hun naasten, 

hun geliefden, om ook voor hen een 

boostervaccin beschikbaar te stellen. 

Dit zal heel wat kopzorgen wegnemen, 

bij zorgende én verzorgende.” 

 

Inventarisatie 

Zoals verwacht gaat het kabinet de 

mondkapjes op bepaalde locaties en 

het advies van de anderhalve meter 

afstand houden weer invoeren. Ook 

moet straks op meer plekken de QR-

code getoond worden. Willems: “Wat 

KBO-PCOB betreft prima maatregelen. 

Toch zullen er ook senioren zijn die 

tegen drempels aan gaan lopen, met 

name rondom de QR-code. Die 

problemen willen we inventariseren en 

kijken of er voor deze mensen 

oplossingen zijn. Want het zou zonde 

zijn als senioren, om wat voor een 

reden dan ook, weer binnen moeten 

blijven zitten.” 
 
 

Hulp bij invullen 

belastingopgave 

Wilt u in 2022 hulp bij het invullen van 

uw belastingformulier van een 

vrijwilliger (HUBA = HUlp bij 

BelastingAangifte) van de KBO-PCOB ? 

Maak dan in januari / februari een 

afspraak met de Huba die u vorig jaar 

geholpen heeft. 

Heeft u geen telefoonnummer van uw 

Huba of maakt u voor het eerst 

gebruik van deze belastingservice    

bel dan met Goos van der Lee of      

Joke Janse, beide zijn Huba van de 

afdeling Den Haag. 

Afdeling Den Haag 
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PCOB afdeling Den Haag  
     

  E-mail: pcob-den-haag@kpnmail.nl 

 Contributie: Alleengaanden € 38,00 - Met partner € 58,50 

Goed dat booster- 
vaccin er komt,  



Wanneer u gebruik wilt maken van de 

belastingservice moet u lid zijn of 

worden van één van de 

ouderenbonden. Voor het invullen 

van de aangifte inkomstenbelasting, 

het verzorgen van huur- en 

zorgtoeslag wordt per adres een 

onkostenvergoeding van € 15,00 

gevraagd voor reis-, papier- en 

kopieerkosten. Na het verzenden van 

de aangifte ontvangt u een kopie van 

de aangifte. 

Als klant bent en blijft u echter altijd 

verantwoordelijk voor de aangifte. 

Zoals misschien wel bekend is, was 

de heer Aad Tulling nog steeds 

bijzonder actief als Huba. Nu hij er 

niet meer is kunnen Goos en Joke 

(graag) nieuwe collega’s gebruiken. 

Voor alle informatie kunt u bij hen 

terecht. Het is echt heel erg leuk werk 

om te doen, en beslist niet 

ingewikkeld.  

 

De coördinatie is in handen van 

Belastingservice KBO-PCOB Zuid-

Holland. 

Te bereiken via de telefoon op 

maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag van 10.00 - 12.00 uur    

op 010-5218299 of via 

email info@kbozuidholland.nl 

Hier kunt u zich opgeven als (nieuwe) 

Huba.  
 

 

Onderzoek KBO-PCOB: 
senioren zijn gelukkige 
denkers 
 

Ruim driekwart (76%) van de 

senioren vindt zichzelf een gelukkig 

mens. Slechts een klein deel (5%) 

voelt zich niet zo gelukkig. Dit blijkt 

uit een onderzoek van 

seniorenorganisatie KBO-PCOB naar 

zingeving. Hieruit blijkt ook dat een 

grote meerderheid (88%) nadenkt 

over levensvragen als ‘Wat kan ik 

voor anderen betekenen?’, ‘Hoe 

kunnen we op een menswaardige 

wijze samenleven?’ en ‘Wat doe ik 

met de tijd die mij resteert?’. Gusta 

Willems van KBO-PCOB: “Bijna de 

helft (46%) van de senioren denkt 

dagelijks tot meerdere keren per week 

na over dit soort onderwerpen. Corona 

heeft hier weinig invloed op gehad, 

slechts twee op de tien senioren zijn 

hier sindsdien meer over gaan 

nadenken.”   

Levensvragen houden senioren bezig, 

toch worden deze gedachten maar 

weinig gedeeld. Zes op de tien (64%) 

zegt af en toe eens met anderen 

hierover te praten. Twintig procent 

doet dit nooit. Toch is die behoefte er 

wel, ruim de helft (54%) geeft aan dat 

ze deze levensvragen het liefst met 

hun naasten willen bespreken. Met  

de stelling dat hier in de zorg ook 

meer ruimte voor zou moeten zijn, is 

men het volmondig eens (72%). 
 

Terugkijken 

Als senioren terugkijken op hun leven, 

vindt meer dan de helft (61%) dat ze 

het goed gedaan hebben. Vier op de 

tien (38%) houdt het bij ‘niet goed, 

niet slecht’. Bijna de helft (45%) van 

de senioren geeft aan, één of meer 

fouten in hun leven gemaakt te 

hebben. De meesten (79%) hebben 

zichzelf die fout kunnen vergeven. 

Wanneer de senioren verder 

terugblikken en hen wordt gevraagd 

wat zij anders zouden doen als zij hun 

leven opnieuw mochten leven, dan 

geven de meesten (36%) aan dat ze 

het niet anders zouden doen. Toch 

zijn er voor sommige senioren ook 

onderdelen van het leven waarin nu 

anders gekozen zou worden, zoals de 

studie, het beroep en voor een aantal 

zelfs de keuze van de partner. 

De partner wordt ook in positieve zin 

genoemd. Want voor ruim een kwart 

(27%) is de partner de reden dat het 

leven op dit moment de moeite waard 

is om geleefd te worden. Gevolgd door 

vriendschappen (20%), kinderen 

(14%) en gewoon het plezier dat men 

elke dag weer aan het leven beleeft 

(11%). 
 

Onderzoek 

In totaal hebben 1.523 Nederlandse 

senioren meegedaan aan dit 

onderzoek. De gemiddelde leeftijd  

van de gehele groep respondenten    

is 74 jaar. 

 

Jubileum  

De afdeling Den Haag van de PCOB is 

opgericht op 15 november 1962. In 

2022 bestaan wij dus 60 jaar en dat 

willen wij graag met u vieren. Nu 

bestaat het bestuur nog maar uit drie 

personen, dus het organiseren zal wat 

problemen met zich mee brengen.   

Uw hulp zal dus welkom zijn, zowel bij 

het bedenken van activiteiten als bij 

de uitvoering hiervan. Op de 

afgelopen jaarvergadering is hier (ook) 

al over gesproken. Tien jaar geleden 

hebben wij het hele jaar door 

uitstapjes en excursies gehouden, 

met een feestelijke dag als afsluiting. 

Het zou natuurlijk geweldig zijn om 

weer zoiets te organiseren. Hier 

volgen een aantal suggesties: 

Rondvaart door de Haagse grachten 

met de Ooievaart. Oud-Hollandsche 

likeuren proeven. Rondleiding door 

het Huygensmuseum in Voorburg. 

Hofjestocht, met borreltje bij Van 

Kleef. Haagse anekdotewandeling. 

Excursie Stadsklooster in het 

Westeinde. Art Nouveau/Jugendstil-

wandeling.                                           

Wij wachten met spanning uw     

reactie(s) af. 

Ledenbestand 

Mevrouw J.L. Blonk-van der Hoek  (84 jaar) 

Mevrouw M.E. Broerse   (97 jaar) 
 

Hiermede betuigen wij ons medeleven aan familie en vrienden. 

  
Wij heten van harte welkom ons nieuwe lid: 

Mevrouw A. Hoorn, Laan van Roos en Doorn 35 H 
 

mailto:info@kbozuidholland.nl

